
 

Записник са 332. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 29. 8. 2019. године, са почетком у 12:00 часова. Седници је присуствовало 6 
чланова УО:  

Зоран Перовић, председник УО, 
Ивана Ђидић Бешић, 
Станиша Јосић, 
Горан Миланковић, 
Мирко Мирковић (отишао на крају прве тачке), 
Милоје Секулић (отишао у току шесте тачке). 
 
Снежана Божић, заменица председника Конференције суоснивача (без права гласа), 
Владимир Манић, директор (без права гласа) 
Ђукић Дејан, руководилац Сектора општих и правних послова (без права гласа), записничар на 
седници, 
 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 331. седнице је усвојен 
већином гласова са 5 ЗА, 1 ПРОТИВ.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Упознавање са протоколом предложеним од стране РАТЕЛ-а  
2) Кратак извештај директора о активностима канцеларије између две седнице 
3) Пријем новог суоснивача 
4) Службена путовања у наредном периоду 
5) Активности на организацији ДИДС 2020 
6) Дискусија о предлогу канцеларије поводом резервисаних домена 
7) План реализације, дискусије и разматрања 
8) Допис директора у вези оцене рада 
9) Дискусија о Плану рада УО до краја 2019. 
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Прва тачка: Упознавање са протоколом 

предложеним од стране РАТЕЛ-а 

Током ове тачке, били су присутни гости: директор РАТЕЛ-а, др. Владица Тинтор, са сарадницима 
Александра Ристић, Миодраг Ивковић и Драгослав Станижан.  

Разговарано је о предложеном Протоколу и сарадњи ове две организације превасходно на пољу 
информационе безбедности. 

Друга тачка: Кратак извештај директора о 

активностима канцеларије између две седнице  

Директор је известио о овим активностима.  

Трећа тачка: Пријем новог суоснивача 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о пријему новог суоснивача Сигнет ЦС. 

Четврта тачка: Службена путовања у наредном 

периоду 

 
Већином гласова са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, члан УО упућен је на службени пут 30th CENTR Marketing 
workshop, који се одржава у Оксфорду, Велика Британија  од 17.10. до 18. 10. 2019. 
 

Пета тачка: Активности на организацији ДИДС 

2020 

Примљен је предлог канцеларије у вези организације овог догађаја, наставиће се даљи кораци у 
погледу реализације.  

Шеста тачка: Дискусија о предлогу канцеларије 

поводом резервисаних домена 

Са 4 гласа УЗДРЖАНО, предлог измене листе није усвојен, наставиће се разматрање овог питања. 
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Седма тачка: План реализације, дискусије и 

разматрања 

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да је УО примио овај захтев и да ће настојати да у најкраћем могућем 
року, уз помоћ канцеларије, донесе План реализације. 

Осма тачка: Допис директора у вези оцене рада 

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да је УО примио овај допис и да ће у вези са истим бити затражено 
правно мишљење. 

Девета тачка: Дискусија о Плану рада УО до краја 

2019. 

Разматрање овог питања биће настављено на наредним седницама. 

Седница је завршена у 15.40 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 
29. 8. 2019.  

 Зоран Перовић 

председник УО  

 

 


